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§ 131

Föredragningslistan och val av
justerare

Till att justera dagens protokoll utses Astrid Rugsveen (M) och
ersättare Per Jakobsson (M). Justering äger rum torsdagen den 27 oktober
2016 kl 10.30 på Barn- och skolkontor Lund Öster.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 132

Inkomna skrivelser

Dnr BSÖ 2016/0006

Sammanfattning
Protokoll från kommunstyrelsen
§242 Riktlinjer vid nybyggnad enligt Miljöbyggnad – 2016-09-07
§243 Uppdrag från kommunfullmäktige om att utreda outsourcing av
företagshälsovården (KF) – 2016-09-07
Protokoll från kommunfullmäktige
§152 Avgiftstaxa för utlämnande av kopior m.m. av allmänna handlingar
i Lunds kommun – 2016-08-25
§153 Uppdrag från kommunfullmäktige om att kartlägga
förutsättningarna för att förbättra elevhälsan (BSÖ 2016/0126)
§154 Utvärdering av LundaEko samt bedömning av ekonomiska
konsekvenser – 2016-08-25
Protokoll från socialnämnden
§125 Överflyttning av medel från socialförvaltningen till
skolförvaltningarna avseende resursen socionom i skola – 2016-09-21
Kommunkontoret, Miljöstrategiska enheten
Fossilbränslefria kommuner är en inventering av fossila bränslen i tio
skånska kommuner inom de EU-finansierade projekten i
”Fossilbränslefria kommuner i norra Skåne” och ”Fossilbränslefria
kommuner i södra Skåne”
Minnesanteckningar från Forum för samråd
Genarps ansvarsområde 2016-09-21
Skrivelse
Skrivelse angående trafiksituationen vid Byskolan i Södra Sandby : från
vårdnadshavare och personal – 2016-09-27 (BSÖ 2016/0727)
Skolinspektionen
Ansökan om godkännande som huvudman för förskoleklass vid Lunds
Waldorfskola i Lunds kommun – beslut 2016-09-12 (BSÖ 2016/0236)
Ansökan om godkännande som huvudman för gymnasieskola vid Jensen
gymnasium Lund i Lunds kommun – beslut 2016-09-12
Kopior på bedömda nationella prov – beslut avser skolenhet Uggleskolan
4-6 2016-09-22 och beslut avser skolenhet Killebäckskolan 4-6
2016-09-22
Skolverket
Statsbidrag för kompetensutveckling inom Specialpedagogik för läsåret
2016/17 – 2016-09-23

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Kommunala funktionshinderrådet
Protokoll 2016-05-17, 2016-08-30
Barn och skolnämnd Lund Öster
Månadsrapport – september 2016

Beslutsunderlag
Barn-och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 4 oktober
2016 dnr BSÖ 2016/0006

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2016-10-26.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 133

Delegerade beslut

Dnr BSÖ 2016/0007

Sammanfattning
Skoldirektörens delegationsbeslut, förteckning 1
Ekonomiska och administrativa ärenden: Upphandling av varor och
tjänster för belopp om högst 10 basbelopp. Beslut om
avskrivning/nedskrivning av fordran om högst 1 basbelopp.
Skolärenden: Beslut om skolskjuts eller busskort för elev vid växelvis
boende.
Övriga ärenden: Fastställande av läsårstider och verksamhetsår.
Ekonomisekreterarens delegationsbeslut, förteckning 2
Ekonomiska och administrativa ärenden: Teckna avtal med annan
kommun om interkommunal ersättning vid placering eller mottagande av
barn/elev i förskola, förskoleklass, grundskola eller fritidshem.
Delegat 30, 32, 33, 35, 36, 38 och 39 inom team Södra Sandby,
förteckning 3-9
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd
rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef. Tjänstledighet
som ej är reglerad i lagar och avtal för personal underställd rektor.
Lönesättning av personal underställd rektor tillika verksamhetschefen
och tillika förskolechef vid ny-, åter- eller förlängd anställning som inte
är verkställighet.
Delegat 43, 44, 45, 46, 47, 48 och 49 inom team Dalby, förteckning
10-16
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd
rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef. Lönesättning av
personal underställd rektor tillika verksamhetschefen och tillika
förskolechef vid ny-, åter- eller förlängd anställning som inte är
verkställighet.
Delegat 50, 51, 54, 56 och 57 inom team Veberöd, förteckning 17-21
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd
rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef. Lönesättning av
personal underställd rektor tillika verksamhetschefen och tillika
förskolechef vid ny-, åter- eller förlängd anställning som inte är
verkställighet.
Skolärenden: Mottagande av barn/elev som hör till annan kommun.
Delegat 60, 61 och 63 inom team Genarp, förteckning 22-24
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd
rektor tillika verksamhetschefen och tillika förskolechef. Tjänstledighet,
som inte är reglerad i lag och avtal, för personal underställd rektor tillika
verksamhetschefen. Lönesättning av personal underställd rektor tillika

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum
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verksamhetschefen och tillika förskolechef vid ny-, åter- eller förlängd
anställning som inte är verkställighet.
Delegat 70 inom Naturskolan, förteckning 25
Personalärenden: Anställning av personal med månadslön underställd
naturskolechefen.

Beslutsunderlag
Barn-och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 5 oktober
2016 dnr BSÖ 2016/0007

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

nämnden beslutar godkänna de ärenden som finns förtecknade till
sammanträdet 2016-10-26.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 134

Information från Forum för samråd

Dnr BSÖ 2013/0118

Sammanfattning
Enligt Skollagen 4 kap. § 13-14 ska det vid varje förskole- och skolenhet
finnas ett eller flera forum för samråd med barnen, eleverna och
vårdnadshavare. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för
enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och
vårdnadshavarna. Barn- och skolnämnd Lund Öster, huvudmannen för
verksamheten, har valt att delta med två adjungerade representanter vid
dessa möten, en från majoriteten och en från oppositionen.
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutade 2013-03-20 att ha
Information från Forum för samråd som en stående punkt på sin
föredragningslista. Under denna punkt ger representanterna en muntlig
rapportering till nämndens ledamöter från Forum för samråds senaste
möten.

Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslut 2013-03-20 §41 dnr BSÖ
2013/0118

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
Inget beslut fattas av nämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 135

Förslag till sammanträdestider och
utvecklingsdagar för Barn- och
skolnämnd Lund Öster 2017

Dnr BSÖ 2016/0705

Sammanfattning
Året innan på hösten fastställer Barn- och skolnämnd Lund Öster
kommande års sammanträdestider för nämnden. Förvaltningens förslag
till 2017 års sammanträdestider är följande:
25 januari, 22 februari, 22 mars, 26 april, 23 maj, 21 juni, 23 augusti,
27 september, 25 oktober, 22 november och 13 december.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 21 september
2016 dnr BSÖ 2016/0705

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att
att

fastslå sammanträdesdatum för arbetsutskott och nämnd 2017 enligt
tjänsteskrivelsens förslag,
fastslå den 7/4 och 18/10 som utvecklingsdagar under 2017 för
nämndens ledamöter, verksamhetschefer och rektorer.

Beslut expedieras till:
Rektorer inom BSF Lund Öster
Skolkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 136

Revidering av Förskola,
pedagogiskomsorg och fritidshem :
information och avgifter

Dnr BSÖ 2016/0725

Sammanfattning
1 juli 2015 trädde den nya förordningen (2011:160) i kraft. Förändringen
innebar att inkomsttaket framöver kommer indexregleras. Från och med
1 januari 2017 höjs inkomsttaket från 43 760 kr till 45 390 kr. Detta
innebär nya avgiftsnivåer inom maxtaxa för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg.

Beslutsunderlag
Barn- och skolnämnd Lund Östers tjänsteskrivelse den 6 oktober 2016
Bilaga 1, Information och avgifter

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

lägga informationen till handlingarna.

Beslut expedieras till:
Barn- och skolnämnd Lund stad
Kommunkontoret, ekonomiavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 137

Månatlig rapport om beräknade
budgetavvikelser

Dnr BSÖ 2015/0900

Sammanfattning
Enligt nämndens beslut den 26 mars 2014 skall en sammanfattning av
åtgärdsplanerna från enheter som prognostiserar underskott rapporteras
till nämnden månadsvis. Rapporten ska även innehålla övriga
prognostiserade budgetavvikelser. Prognosen är en förutsägelse om hur
väl man lyckas anpassa kostnaderna till skolpengen vid kalenderårets
slut. De enheter som befarar underskott ska planera för åtgärder för att
minimera underskotten i en åtgärdsplan. Skolor och förskolor får
skolpeng varje månad och ska anpassa kostnaderna till den. Eftersom
barn- och elevtalen varierar och man inte med säkerhet kan förutsäga
kommande barn- och elevtal är prognoserna för året osäkra.
Sammanlagt är prognosen för nämnden som helhet -5,5 miljoner kronor,
före eventuella bokslutsregleringar. Prognosen är något bättre än
föregående månad (-5,7). Tilläggsanslag för högre lokalkostnader
förväntas täcka underskott på lokalkostnaderna med 8,8 miljoner.
Skolor och förskolor står sammanlagt för -1,6 miljoner och övriga
gemensamma poster, som lokaler skolskjutsar köp av externa platser för 3,9 miljoner. Osäkerhet råder fortfarande om statsbidragen för
lågstadiesatsning, som ska redovisas av kommunen som huvudman under
hösten, får behållas.
Åtgärder som planeras för att minimera underskotten handlar om bland
annat om minskad vikarieanvändning och större flexibilitet bland
personalen.
Detta är ett informationsärende för Barn- och skolnämnd Lund Öster.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 oktober 2016 dnr
BSÖ 2015/0900
Bilaga 1, 2016-10-07 månatlig rapport om beräknade budgetavvikelser
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 26 mars 2014, § 44 dnr
BSÖ 2013/0668

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

Justerare

nämnden godkänner rapporten.

Utdragsbestyrkande
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Beslut expedieras till:
Rektorer och verksamhetschefer
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 138

Information om strategi- och
planeringsprocessen inför ekonomioch verksamhetsplan 2018-2020 med
budget 2017

Sammanfattning
Muntlig information om strategi- och planeringsprocessen inför
ekonomi- och verksamhetsplan 2018-2020 med budget 2017.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
Inget beslut fattas av nämnden.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 139

Rapport över orsakerna till
sjukfrånvaro och insatser inom BSF
Lund Öster - hösten 2016

Dnr BSÖ 2016/0253

Sammanfattning
Alliansen konstaterar i skrivelse att sjukfrånvaron är hög inom Lunds
skolor och förskolor och trots betydande insatser inte minskar. Med
anledning av detta föreslår Alliansen att skoldirektören ska få i uppdrag
att, i samråd med presidiet, anlita extern expertis med uppgift att utreda
orsakerna till den höga sjukfrånvaron och föreslå konkreta och
verkningsfulla insatser för att sänka frånvaron. Utredningen föreslås
finansieras med medel från budgetposten till nämndens förfogande. I
skrivelse till nämnden i oktober 2014 beskrev förvaltningen hur man
arbetar aktivt för att minska sjukfrånvaron och föreslog att man skulle
fortsätta pågående arbete utan hjälp av extern expertis. Skrivelsen följdes
upp med en rapport den 22 april 2015 om hur arbetet med sjukfrånvaron
på Barn- och skolförvaltning Lund Öster fortlöper. Denna skrivelse är en
uppföljning av vilka insatser som görs för att utreda och minska
sjukfrånvaron.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 oktober 2016
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 23 mars 2016
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 oktober 2015
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 22 april 2015
Barn- och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 oktober 2014
Skrivelse från Alliansen, 2014-09-05

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

fortsätta det medvetna arbete som pågår, både på förvaltningsnivå
och kommungemensam nivå, för att minska sjukfrånvaron och för
att främja hälsa och en god arbetsmiljö.

Beslut expedieras till:
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 140

Remiss: Plan mot våld i nära relationer
2017-2022

Dnr BSÖ 2016/0682

Sammanfattning
Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor 2011-2016 har visat sig
vara ett effektivt verktyg, men det fortsatta arbetet är angeläget och
behöver utvecklas. Stödet måste vara flexibelt och individanpassat samt
nå alla som behöver det. En revidering av nuvarande Handlingsplan för
att motverka våld mot kvinnor 2011-2016 har gjorts av en referensgrupp
med representation från de flesta kommunala förvaltningar.
Handlingsplanen för att motverka våld mot kvinnor föreslås byta rubrik
till Plan mot våld i nära relationer. Både kvinnor, barn och män riskerar
att utsättas för våld i nära relation även om majoriteten av våldsutsatta är
kvinnor. I förslaget läggs större fokus än tidigare på att nå våldsutövare
och arbeta förebyggande. Våld i nära relation är även det begrepp som
används i regionala och nationella sammanhang.
Planen föreslås ha fem insatsområden istället för tolv. De föreslagna
insatsområdena är:
Våldsprevention-förebyggande arbete
Skydd och stöd
Insatser riktade till våldsutövare
Kunskap och kompetens
Samverkan

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse 2016-08-19 dnr
BSÖ 2016/0682
Plan mot våld i nära relationer 2017-2022
§ 107 Revidering av Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor
2011-2016 Dnr SO 2016/0135
Remiss om Plan mot våld i nära relationer 2017-2022 dnr SO 2016/0135
Handlingsplan för att motverka våld mot kvinnor 2011-2016.

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

godkänna Plan mot våld i nära relationer 2017-2022.

Beslut expedieras till:
Socialnämnden
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 141

Remiss: Samordning, ansvar och
kommunikation - vägen till ökad
kvalitet i utbildningen för elever med
vissa funktionsnedsättningar (SOU
2016:46)

Dnr BSÖ 2016/0680

Sammanfattning
Utbildningsdepartementet remitterar betänkandet ”Samordning, ansvar
och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever
med vissa funktionsnedsättningar” (SOU 2016:46). Lunds kommun är en
av 85 remissinstanser.
Regeringen har gjort en utredning med utgångspunkt att måluppfyllelsen
för elever med dövhet, hörselnedsättning och grav språkstörning ska öka,
liksom deras möjlighet att välja skola. Utredningen föreslår likställande
av teckenspråk och nationella minoritetsspråk i skollagen, förstärkt
undervisning i teckenspråk för alla elever i behov av det, stärkt ställning
för teckenspråket inom specialskolan, färre specialskolor, definition av
grav språkstörning, regionala kontor (nav) där det finns experter på
dövhet, hörselnedsättning och grav språkstörning, särskilt anpassade
kommunikativa miljöer (SAK-miljö), riktade medel till skolhuvudmän
(SKÅ-bidrag) för insatser, förtydliga Specialpedagogiska myndighetens
roll, successiv avveckling av Hällsboskolan, Örebro kommun får uppdrag
att anordna riksgymnasium för elever med grav språkstörning, vidga
elevhälsan att innefatta logoped och prioritering av speciallärarutbildning
med inriktning mot dövhet eller hörselnedsättning, respektive grav
språkstörning ex. inom Lärarlyftet samt förtydligande
målgruppsdefinition för specialskolan.
Barn- och skolförvaltningen föreslår nämnden att instämma i remissens
förslag med en ökad möjlighet för elever med dövhet, hörselnedsättning
och grav språkstörning, att välja skola och få en utbildning anpassad efter
sina behov under förutsättning att kommunen får ekonomiskt
kompensation.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltningen Lund Östers tjänsteskrivelse den 7 oktober
2016 dnr BSÖ 2016/0680 Kommunstyrelsen - Missiv av betänkandet
2016-08-31 dnr 2016/0796
Utbildningsdepartementet 2016-08-25 Remiss av betänkande SOU
2016:46.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

instämma i remissens förslag med en ökad möjlighet för elever med
dövhet, hörselnedsättning och grav språkstörning, att välja skola
och få en utbildning anpassad efter sina behov under förutsättning
att kommunen får ekonomiskt kompensation.

Beslut expedieras till:
Kommunkontoret
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-26

§ 142

Återremiss: Motion från Hans-Olof
Andersson (SD) m.fl ”Betyg från
årskurs fyra i grundskolan”

Dnr BSÖ 2016/0375

Sammanfattning
Hans- Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) har yrkat i en motion
att kommunfullmäktige beslutar att Lunds kommun hos Skolverket ska
ansöka om att få delta i försöket med betyg från årskurs fyra. Motionen
remitterades till barn- och skolnämnderna för yttrande.
Barn och skolnämnderna föreslog i yttrandet att resultatet av Skolverkets
utvärdering av effekterna av betyg i årskurs 6, som ska redovisas i
december 2016, bör inväntas innan varje rektor i Lund tar ställning till
om deras skolenhet ska ansöka om att delta i försöksverksamheten med
betyg i årskurs 4. Barn- och skolnämnd Öster har därutöver beslutat att
avslå motionen. Efter nämndernas remissvar har Kommunstyrelsen
föreslagit att motionen skulle avslås.
Reservation från Hans- Olof Andersson (SD) m.fl. mot
Kommunstyrelsens förslag inkom till Kommunstyrelsen 7 september
2016. Kommunstyrelsen beslutade 2016-09-07 att remittera ärendet till
Barn- och skolnämnderna för att undersöka om det finns intresse bland
kommunens rektorer att delta i försöket med betyg från årskurs 4.
Samtliga rektorer för åk 4-6 på Lund Öster har fått en förfrågan om
intresse av att delta i försöket med betyg från årskurs 4, varav alla 7
svarat att de inte är intresserade av att delta.
Barn- och skolförvaltningen föreslår nämnden konstatera att svaret på
återremissen från Hans- Olof Andersson (SD) m.fl är att ingen rektor är
intresserad av att delta i försöket med betyg i åk 4.

Beslutsunderlag
Barn och skolförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 oktober 2016
dnr 2016/0375
Kommunstyrelsens beslut den 7 september 2016 § 257,
dnr KS 2016/0348
Reservation från Hans-Olof Andersson (SD) m fl 7 september 2016
punkt 25
Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 24 augusti 2016
Barn- och skolnämnd Lund Östers beslut den 25 maj 2016 § 80, dnr BSÖ
2016/0375
Motion från Hans-Olof Andersson (SD) och Bo Kjellberg (SD) ”Betyg
från årskurs fyra i grundskolan den 29 mars 2016

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-26

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

konstatera att svaret på återremissen från Hans- Olof Andersson
(SD) m.fl är att ingen rektor är intresserad av att delta i försöket
med betyg i åk 4.

Beslut expedieras till:
Hans-Olof Andersson (SD)
Kommunkontoret - strategiska utvecklingsavdelningen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Barn- och skolnämnd Lund Öster

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-10-26

§ 143

Revidering av delegationsverkställighets- och attestordning

Dnr BSÖ 2016/0223

Sammanfattning
Delegationsordningen sammanställer nämndens överlämnande av
beslutsrätt till tjänstemän i förvaltning och verksamhet.
Förslag till revidering av delegations-, verksamhets- och attestordning:
Fritidshem
Till följd av en verksamhetsförändring inom kommunen som innebär att
skolorna från och med 1 augusti 2016 tar över ansvaret för fritidshem för
årskurs 4, 5 och 6 föreslås delegationsordningen ändras för att förtydliga
vilka beslut som fattas av rektorerna för årskurserna 4-6, som ansvarar
för verksamheten.
Genarps ansvarsområde
I samband med pensionsavgång för en av verksamhetscheferna i Genarp
har organisationen av skolledningen ändrats så att det framöver finns en
verksamhetschef som ansvarar för hela verksamhetsområdet.
Delegationsordningen föreslås ändras för att tydliggöra vilka enheter som
ingår i verksamhetschefens ansvarsområde.
Barn- och skolnämnd Lund Öster ska fastställa revidering av delegationsverksamhets- och attestordning och gälla från och med 2016-10-26.

Beslutsunderlag
Barn- och skolförvaltning Lund Östers tjänsteskrivelse den 7 oktober
2016 dnr BSÖ 2016/0223

Beslut
Barn- och skolnämnd Lund Öster beslutar
att

fastställa delegations-, verksamhets- och attestordning för Barn och
skolnämnd Lund Öster och förvaltning från och med 2016-10-26 i
enlighet med förvaltningens förslag.

Beslut expedieras till:
Rektorer inom BSF Lund Öster
Naturskolechefen
Akten

Justerare

Utdragsbestyrkande
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